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ரபயர்களைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பு:  

இந்த களதயில் வரும் ரபயர்கள் இந்து, ரபௌத்தம் மற்றும் பிற மத புனித 

நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் சமஸ்கிருதம் எனும் ஒரு ரதான்ளமயான 

ரமாழியிலிருந்து ஈர்க்கப்பட்டுள்ைது. லமலும் இது ரதன்கிழக்கு ஆசிய, 

லமற்காசிய மற்றும் ஐலொப்பிய ரமாழிகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது. 

 

 
வயம் – [வாஹ்-யேம்] “நாம்” 

கம்லத – [கேம்-ஃலத] கிொம ளதலயாே விலிருந்து. “அவர்கைது  கிொமம்” 

அல் து “அவர்கைது ஊர்” 

ஷமா – [ஷா -மே] க்ஸ்ம  விலிருந்து. “மன்னிப்பு” 

கருலன – [க்ோ-ரூன்] காருண்யா விலிருந்து. “கருளை” 



ஓவன் க்கு – ல ாரெய்ன் தாம்சன் 
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ஒரு பள்ைத்தாக்கு இருந்தது, அதன் ஊலட ஒரு நீலொளட. 

ஓளடயின் ஒரு களெயில் வயம் என்ற கிொமமும், மறு களெயில் 

கம்லத எனும் கிொமமும் இருந்தன. 

பள்ைத்தாக்கில் அளமதி இல் லவ இல்ள . ஏரனன்றால் 

ரநடுங்கா மாக இெண்டு கிொமங்களும் ஒன்ளற ஒன்று 

ரவறுத்தன.  





இப்படியிருக்க ஒரு நாள், புதிய சர்ச்ளசப் ரபாறி ஒன்று கிைம்பிற்று. 

இரு கிொமங்களும் அந்த ஓளடயின் ஒரு பகுதி தங்களுக்கு ரசாந்தம்  

என்று உாிளம ரகாண்டாடினர். முதலில், ஓளடயின் ஒரு 

களெயிலிருந்து மறுகளெக்கு ஓளடளய கடந்து கடும் ரசாற்கள் 

பறந்தன. பின்னர் கற்களும் பறந்தன. 
 

கருலன என்ற கம்லத கிொமத்து பா கன் ஒருவன் ஒரு ரபாிய கல்ள  
எடுத்து ஓளடயின் அக்களெளய லநாக்கி வீசினான். 
 

கல் விழுந்த இடத்தில  வயம் கிொமத்ளத லசர்ந்த ஷமா என்ற சிறுமி 
நின்றிருந்தாள். அந்த கல் ஷமா ளவ தள யில் வலுவாக தாக்கிற்று. 

அவள் திடுரமன நி த்தின்லமல் விழுந்துவிட்டாள். 





வயம் கிொம மக்கள் உதவிக்கு ஓலடாடி வந்தார்கள். ஆனால் கம்லத 
கிொம மக்கள் ஆெவாெம் ரசய்தபடிலய ஓடிவிட்டனர். வயம் கிொம மக்கள் 
பழி வாங்கலவண்டுரமன கூவலிட்டனர். அவர்கள் லகாபமாக 

இருந்தனர். அலத சமயம், பயந்தும் இருந்தனர். “இந்த கம்லத மக்கள் 
நம்லமாடு சண்ளடயிடுவளத எப்லபாதுலம நிறுத்த மாட்டார்கைா?” 
என்று கவள  ரகாண்டனர். 

அவர்கள், ஷமா வின் ளதாியத்ளதப் பாொடியவாறும், கம்லத 
மக்களை எவ்வாறு பழி வாங்க ாம் என்று திட்டம் தீட்டியவாறு 

ஷமா ளவ சுற்றி திெண்டனர். நாட்கள் ரசல்  ரசல்  ஷமா வின் 
வலி குளறய ாயிற்று, ஆனால் கம்லத மக்கைின் மீதான 

அவைின் ரவறுப்பு அதிகமாயிற்று. 



கருலன, தான் உண்ளமயில லய எவ்வைவு 

வீெமானவன் என்று தனக்குள்லைலய வியந்தான்.  

ஆனால் வயம்  மக்கைின் மீதான ரவறுப்பு 
வைெலவ ரசய்தது. 

லமலும், கம்லத கிொமத்திலும் மக்கள் லகாபமுற்று இருந்தனர். அவர்கள் 

பயந்துமிருந்தனர். அவர்கைிடமும்  “இந்த வயம் மக்கள் நம்லமாடு 
எப்ரபாழுதும் சண்ளடயிட்டுக்ரகாண்லடயிருப்பார்கைா?” என்ற லகள்வி 
இருந்தது. 

அவர்களும், கருலன வின் துைிளவ புகழ்ந்தவாறும் , 

வயம்வாசிகைின் தாக்குதலிலிருந்து தங்களை 

தற்காத்துக்ரகாள்ை எப்படி வியூகளமப்பது 

என்ரறண்ைியவாறு அவளனச் சுற்றி திெண்டனர். 







ஒரு நாள், ஷமா தன்னுளடய லகாபம் ரசாிந்த இதயத்தின் வலிளயப் 

லபாக்கும் எதற்லகா ஏங்கியவாறு ஓளட களெயில் நடந்து ரகாண்டிருந்தாள்.  

அப்படிலய ஒரு சா னமற்ற அளமதியான சிறு குட்ளடளய அளடந்தாள். 

அதில் நீர் அருந்த குனிந்தலபாது, நீாில் பிெதிபலித்த அவளுளடய பிம்பம் 

அவளை தடுத்து நிறுத்தியது. அவள், அருவருக்கத்தக்க காயத்தின் வடுளவ 

கண்டதுமட்டுமல் ாமல், இருண்ட, லகாபம் ரபாதிந்த தன்ளனலய அதில் 

அதிகம் கண்டாள். 

நான் ஏன் இப்படி மாறிவிட்லடன்? 

 

ஷமா ரவகு லநெம் அழுதுரகாண்லடயிருந்தாள். 



அப்படிலய, ஓளடக்கு அக்களெளய பார்த்தாள். அங்லக, கம்லதவிலிருந்து 
சி  குழந்ளதகள் ஒன்றாக நடந்து வந்து ரகாண்டிருந்தனர். எவ்வைவு 

அச்சமுடனும், லகாபத்துடனும், கவள யுடனும்  ரதன்படுகின்றனர்!  

 

ஷமா வின் இதயம் கனிந்தது. 

 

“அவர்களும் நம்ளம லபாண்டவர்கள் தாலன” என்று எண்ைினாள். 

 





திடீரென்று, “நீ இங்லக இருக்கிறாயா!” என்று சப்த்மிட்டவாலற ஷமா வின் 
கிொமத்து மக்கள் சி ர் அவளை லநாக்கி ஓடி வந்தனர். “பழி வாங்கும் லநெம் 

வந்துவிட்டது!”  என்றவாறு அவளை சண்ளடயில் லசருமாறு இழுத்தனர். 

 

வயம் மற்றும் கம்லத  கிொமவாசிகள் ஓளடயில் குழுமினர். வயம் வாசிகள் 
ஒரு பிளைளய ரகாண்டிருந்தனர். அது கருலன. லமலும் 

அவர்கைளனவரும் ளகயில் கற்களை ளவத்திருந்தனர். 

 

ஷமா வின் ளகயில் ரபாிய கல்ர ான்று ரகாடுக்கப்பட்டது. அது, கருலன 

வீசிய கல் ாகும்.  

 

“அந்த கல்ள  அவன் மீது வீசு”, “ப மாக வீசு!” என்று சீறினார்.  





ஷமா, வயம் மற்றும் கம்லத கிொமவாசிகள் அளனவளெயும் பார்த்தாள். 

அவர்களுளடய முகங்களும் தன் முகத்ளதப்லபா லவ லகாபத்தாலும், 

பயத்தாலும், ரவறுப்பாலும் ரகட்டிப்பட்டுப்லபாயிருந்தது. 





சடுதியில், ஷமா தான் என்ன ரசய்யலவண்டுரமன்பளத அறிந்தவைாக, 

“மாட்லடன்!” , “நான் அவளன காயப்படுத்த மாட்லடன்! அவளன லபாக 

விடுங்கள்!” என்று உெக்கவும், ரதைிவாகவும் அறிவித்தாள். 

அவைது கிொமவாசிகள் முனுமுனுத்துக்ரகாண்டனர். ஷமா லமலும் 

“சண்ளடயிடுவளத நிறுத்துவதற்கான லநெமிது.” என்றாள். “நாம் மற்றவளெ 

காயப்படுத்துவளதயும், ரவறுப்பளதயும் நிறுத்தலவண்டும்.” என்றவள், தன் 

ளகயிலிருந்த கல்ள  தளெயில் விட்ரடறிந்தாள். 



“சண்ளடயிடுவதற்கு பதி ாக ஒரு பூங்காளவ அளமப்லபாம்”  என்றாள் 

ஷமா. 

இப்லபாதும், அளனவரும் முனுமுனுத்தனர். அவர்கைில் யாலொ ஒருவர் 

“எவ்வளகயான பூங்கா?” என்று கத்தினார்.  

ஷமா அறிவாள். அது “மன்னிப்புப் பூங்கா.” 

 



அளதக்லகட்டு, சி ர் ரபருமூச்சு விட்டனர், சி ர் பாிகாசம் ரசய்தனர். 

மற்றும் சி ர் சிாித்தனர். வயம் கிொமவாசிகள் சி ர் “அவள் இளத தான் 
விரும்புகிறாள் என்றால்....” என்று முனுமுனுத்தனர். அவர்கள் கருலன ளவ 
விடுவித்தனர். அதன் பின், அவர்கள் ளவத்திருந்த கற்களை ஒரு குவி ாக 

ஷமாவினருகில் குவித்தனர். 

 

இளத கண்ட கம்லத கிொமவாசிகள் சி ர் “இளத முயற்சித்து பார்ப்பது 
சாிலய ....” என்று முனுமுனுக்க ானார்கள்.  அவர்கள் தங்கள் கற்களையும் 

குவியலில் லசர்த்தனர். 

 

கருலன மட்டும், பயத்லதாடும், லகாபத்லதாடும் ரசய்வதறியாது 

நின்றிருந்தான். 

 







பள்ைத்தாக்கின் மக்கள், ஒவ்ரவாரு கல் ாக ளவத்து, பூங்காவின் சுவளெ 

ஒன்று லசர்ந்லத கட்டினர். ஆனால், அவர்களுக்குள் லகள்விகள் இருந்தன. 

“இப்ரபாழுது நாம் மன்னித்லதாலமயானால், பளழயளதரயல் ாம் 

கண்டிப்பாக மறக்க லவண்டுமா?” என்று வயம் கிொமவாசிகள் லகட்டனர். 

“நாம் பூங்காவில் ஒன்று கூடி அமர்ந்து லபசி முடிரவடுக்க ாம்” என்று ஷமா 
பதி ைித்தாள். 

“நாங்கள் மன்னிப்பு லகட்க லவண்டுமா?” என்று கம்லத மக்கள் 
லகட்டார்கள். “வயம் கிொமவாசிகளும் மன்னிப்பு லகட்பார்கைா?” 

“எது சாி என்பளத கண்டுரகாள்ை பூங்கா நமக்கு உதவி ரசய்யும்” என்று 

ஷமா பதி ைித்தாள். 

அப்ரபாழுதும், கருலன மட்டும் நடப்பளத பார்த்துக்ரகாண்டும், 

லயாசித்துக்ரகாண்டும் தனித்து நின்றிருந்தான்.  





கிொம மக்கள், பூச்ரசடிகளுக்கான விளதகளை மண்ைில் 

விளதத்தனர். ஒரு மெத்ளதயும் நட்டனர். பூங்கா முழுளம 

அளடந்தலபாது அதன் அழகு எல்ல ார் முகத்திலும் ஒரு 

புன்முறுவள  வெவளழத்தது. 

 

“இந்த பூங்கா நம் எல்ல ாருக்குமானது” என்று ஷமா ரதாிவித்தாள். 

“நம்மிளடலய உள்ை ரவறுப்ளபக் களையவும், மன்னித்தல் என்பது 

எவ்வளகயான உைர்ளவயைிக்கிறது என்பளத கற்கவும் இது 

நமக்கு உதவிடும்” என்றாள். 

யாரெல் ாம் என்லனாடு லசர்கிறீர்கள்? என்று வினா எழுப்பினாள்.. 





முதலில், யாரும் முன்வெவில்ள . எவருக்கும் ளதாியம் இல்ள . 

இெண்டு கிொமங்களும் ஒன்ளற ஒன்று ரவகு கா மாக ரவறுத்து 

வந்ததால், புது வழியில் முயற்சி ரசய்வது கடினமான ரசய ாகலவ 

இருந்தது.  

அப்ரபாழுது, கருலன, துைிச்ச ான கருலன, முன்வந்தான். 

“நான் உன்னுடன் லசர்கிலறன்” என்று ஷமா-விடம் ரதாிவித்தான். 





வயம் கிொமத்ளத லசர்ந்த ஷமாவும், கம்லத 
கிொமத்ளத லசர்ந்த கருலனவும், ஒன்றாக 

பூங்காவினுள் கா டி எடுத்து ளவத்தனர், 

அந்த மெத்தினடியில் உட்கார்ந்து லபசத் 

ரதாடங்கினர். 

 

“நீ என்ன நிளனக்கிறாய்?”  இருவரும் ஒரு 

லசெ ஒருவளெ-ஒருவர் லகட்டுக்ரகாண்டனர். 



கார்டன்ஸ் ஆஃப் பர்கிவ்னளைப் பற்றி 
அருட்தந்ளத லிண்டன் ோாிஸ் 

கார்டன்ஸ் ஆஃப் பர்கிவ்னஸ்  ர பனானின் தள நகொன ரபய்ருட்டில் இருக்கிறது. அது ஒரு  

மனிதலநய மிக்க, தன்னார்வ ர் மற்றும் மனந  மருத்துவொன அர க்ைாண்ட்ொ அஸ்ஸில்லி, 

அவர்கைின்  ரதாள லநாக்கின் விளைவாகும். அவர் “ஒவ்ரவாரு பழிவாங்கும் ரசயலும் எதிர் 

கா த்தில் எறியப்பட்ட ஒரு ளடம்-பாம்.” என்று பிெகடனம் ரசய்தார். அது 300,000 லபாின் உயிளெ 

பறித்த உள்நாட்டு க கத்தின் (1985-2000) பின்விளைவாகத் ரதாடங்கப்பட்டது. 

நியூ யார்க் நகாில் நடந்த 9/11 துயெ சம்பவத்தில் உயிாிழந்லதாாின் உறவினர்களை, அளமதிக்கான 

ஆலிவ் மெங்களை நடுவதற்காக, கார்டன் ஆஃப் பர்கிவ்னைுக்கு 2005ல் அளழத்துச் ரசல்லும் 

பாக்கியத்ளதப் ரபற்லறன். அந்த புனிதமான மண்ைில் நிற்கும்லபாது, அர க்ைாண்ட்ொவின் 

ரதாள  லநாக்ளக நியூ யார்க்குக்கும், லமலும் இந்த உ கத்துக்கும், “மன்னிப்பு இல் ாவிட்டால் 

எதிகா ம் இல்ள ” எனும் லபொயர் ரடஸ்மாண்ட் டுட்டு ரசால்லிய கூற்றுக்கும் இைங்க ரகாண்டு 

ரசல்லவாம் என்று உறுதி ரமாழி எடுத்துக்ரகாண்லடாம். 

அருட்தந்ளத லிண்டன் ோாிளைப் பற்றி 

அருட்தந்ளத லிண்டன் ோாிஸ், உ க வர்த்தக ளமயத்தின் லநர் எதிாில் உள்ை புனித பால் 

லதவா யத்தில் ரபாறுப்பு பாதிாியாொக பைியாற்றிய லபாது, உயிர் பிளழத்லதாளெயும், 

களடசியாக, இறந்தவர்கைின் எஞ்சியவற்றளவகளையும் ளதாியமாக மீட்கும் சவால்களை சந்தித்த 

மீட்பு பைியில் இருந்த ஆண்கள் மற்றும் ரபண்கைின் லதளவகளை பூர்த்தி ரசய்ய எதுவாக 

லதவா யத்ளத மீட்பு நடவடிக்ளககளுக்கான ளமயமாக மாற்ற லபருதவி புாிந்தார். புனித பால் 

லதவா யம் அளெ மில்லியனுக்கும் அதிகமான உைளவ வழங்கியது. சுமார் எட்டளெ மாத கா ம் 

இருபத்து நான்கு மைி லநெமும் திறந்து ளவக்கப்பட்டிருந்தது. ோாிஸ் தற்லபாது கார்டன்ஸ் ஆஃப் 

பர்கிவ்னஸ், அரமாிக்காளவ ளமயமாக ரகாண்ட, கல்விக்கான   ாபலநாக்கற்ற மன்னிப்பளதக் 

கற்பிப்பதற்கு ஈடுபடுத்திக்ரகாண்ட இயக்கத்தின்  ரசயற் இயக்குநொக பதவி வகிக்கிறார். லமலும் 

விவெங்களுக்கும், கார்டன்ஸ் ஆஃப் பர்கிவ்னஸின் ரதாகுப்புகளை பதிவிறக்கம் ரசய்யவும்  தயவு 

ரசய்து www.forgivetogive.org என்னும் இளனயதைத்ளத பார்க்கவும் . 

http://www.forgivetogive.org/



